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“...Una elegant font de quatre canelles estava disposada al centre 
de la Plaça a l'espera dels cànters que les dones, principalment, li 
arrimessen per omplir-los...”

Paco Tejero Costa

Capítol IX
LO CEGONYER I REGIONES DEVASTADAS
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Fraga, 1956. Passeig del Cegonyer

PACO TEJERO COSTA

Si gràcies a la labor dels pioners en la fotografia, la seua afició per l'etnografia i l'excursionisme, 
disposem d'elements gràfics que mos permeten endinsar-nos en el coneixement de la societat 
fragatina del primer terç del s. XX, la targeta postal és font documental extraordinària com a finestra 
oberta a un món àvid de conèixer cultures, ciutats, monuments… Tampoc és menyspreable la 
seua capacitat d'il·lustrar disciplines com la sociologia, l'antropologia, l'arquitectura, l'urbanisme, 
etc (1).
Encara que les primeres targetes postals daten de 1869, la possibilitat d'il·lustrar-les amb 
fotografies acolorides, unit al despertar del turisme i l'expansió del col·leccionisme, les dècades 
dels anys 50 i 60 van conèixer un extraordinari auge. Nombrosos fotògrafs van veure una 
oportunitat d'ampliació de l'activitat professional prenent imatges suggestives, i oferint-les-hi a les 
empreses editores. Tal és el cas de la foto (2) que mos ocupa. Va ser captada pel gabinet fotogràfic 
de la família Cuyàs de Barcelona i passada a targeta postal acolorida per l'editorial García 
Garrabella, de Saragossa.
L'artista va recollir perfectament la nova urbanització del Cegonyer duta a terme per Regiones 
Devastades a demanda del Consistori Municipal presidit pel Sr. Pedro Dueso. D'acord amb la 
corrent imperant en aquell moment d'optimitzar al màxim els escassos recursos econòmics per a la 
cobertura de les necessitats bàsiques d'espanyols i europeus, la racionalista, predominen les 
línies senzilles, solucions funcionals i ús de materials d'ordre industrial i durador (formigó, ferro, 
ceràmica, vidre…). Es van recuperar, però integrant-les en un context comú, les dues parts 
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Fraga, 1955. Nou Ajuntament preparat per entrar en servei. 

diferenciades fins a 1853: el passeig del Cegonyer (antiga Pl. de Lerida) i la plaça d'Espanya 
(remots Obradors). Se van col·locar uns artístics fanals en consonància a l'entorn i amb una 
lluminària que ja funcionava amb bombetes de mercuri, que donen més claror i generen menys 
despesa.(3)
Senzills, però còmodes bancs elaborats amb taulonets de fusta i respatller, sobre estructura de 
ferro, van permetre als fragatins gaudir d'eix espai, compartir inquietuds, quan no, simplement 
prendre el sol a l'hivern o, a l'estiu, disfrutar de la fresca sota l'ombra projectada pels arbres allí 
plantats.
Al mateix temps es va aixecar un nou Edifici Municipal a l'Est, davant de la desembocadura del 
Carrer Sta. Rosa, la qual cosa va provocar queixes dels veïns d'aquelles cases en perdre visibilitat. 
L'inmoble és de planta rectangular de 20 metres d'amplària i 15 m de fondo.
Una elegant font de quatre canelles estava disposada al centre de la Plaça a l'espera dels cànters 
que les dones, principalment, li arrimessen per omplir-los. El ràpid desplegament de la xarxa de 
distribució d'aigua potable la va dixar obsoleta en pocs anys per a est menester. Va ser a partir 
d'allavonces centre d'atenció de la joventut i la xiquilleria; los grups de nois i noies com a decorat 
per a fotografiar-se i els xiquets i xiquetes per demostrar gran imaginació convertint-la en zona de 
jocs.(4)
El municipi va haver de fer-se càrrec de la reforma de la paret de la carretera vella al Cementeri, 
moment se va aprofitar per instal·lar-hi urinaris públics i un quiosc.
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Revista de propaganda de la Dirección General de Regiones Devastadas. 

Tot eix emblemàtic conjunt va ser inaugurat lo 18 de Juliol de 1955, però per D. Vicente Bitrián 
Betrán, que acabava de prendre possessió de l'Alcaldia de Fraga. La recepció definitiva de 
Regiones Devastades es va demorar fins a 1958.

Notes: (0) Davant l'actual controvèrsia sobre la proposta municipal de nova urbanització, l'autor vol 
manifestar que la coincidència temporal d'esta publicació és casual ja que la seua difusió estava 
programada així des de fa temps. (4) Per informacions oficioses, l'autor és coneixedor que la font 
es va desmuntar peça a peça i el conjunt de materials es troba en una dependència municipal. 
Opino que seria un bon moment per a pensar a reconstruir-la com a element d'una rotonda, per 
exemple. Segur que la seua visió despertaria records de joventut.

Documentació: (1) LÓPEZ HURTADO, Mariana. Tesis doctoral: La tarjeta postal como documento. 
Madrid, 2013. (3) AHM de Fraga. Caixes 150-151-152 

Fotografies: (2) Foto exposada al bar La Sitja.


